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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Rapportering mellan vårdpersonal inom sjukvården är en del av det dagliga 

arbetet för sjuksköterskan. Det är ett komplicerat förlopp som innebär en högrisk för 

patienten, avsaknad av information och missuppfattningar mellan vårdpersonal kan leda till 

felbehandling eller vårdskada. Det finns olika sätt att rapportera mellan sjukvårdspersonal, 

ett av dem är bedsiderapportering. Den sker vid patientens sida för att de själva ska kunna 

fylla i med sin upplevelse. Rapporteringsmetoden har fått mycket beröm från 

sjuksköterskor som beskriver metoden som bra för att skapa sig en egen uppfattning om 

patienten. Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelse av bedsiderapportering. 

Metod: Studien är en litteraturstudie som är grundad på kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Resultat: Patienter upplever bedsiderapportering som en bra 

överapporteringsmotod där de själva kan bidra med viktig information. De ser det som 

positivt att de kan korrigera sjuksköterskorna vid missuppfattning eller feltolkning. 

Kommunikationen är en väsentlig del och informationen måste anpassas efter varje 

individ. Metoden främjar patientens delaktighet och den personcentrerade vården. 

Slutsats: De slutsatser som kan göras är att bedsiderapportering är en bra metod för att 

göra patienten delaktig och undvika fel vid rapportering mellan sjuksköterskor. Metoden 

främjar den personcentrerade vården, vilket kan bidra till en säkrare vård för patienten.



 

ABSTRACT 

Title:            Bedsidehandover, patients' experience of bedsidehandover  

          - A literature review. 

 

Author:  Andersson, Jessica; Sjöqvist, Sofia 

 

Department:  School of Health and Education, University of Skövde 

 

Course:  Degree of Bachelor of Science in Nursing, Thesis in Nursing Care 15 

ECTS 

 

Supervisor:  Larsson, Anneli 

 

Examiner: Hammarlund, Kina 

 

Pages: 21  

  

Keywords: bedsidehandover, experiences, information, participation, patient 

 

_________________________________________________________________________ 

Background: Reporting from health professionals in healthcare is part of the daily work 

for nurses. It is a complex process and also a risk as can lead to injury care. There are 

different ways of reporting between healthcare professionals, one is bedsidehandover. It 

takes place at the patient's side, so they are able to fill in with theirs experience. The report 

has received much praise from the nurses that describe the method as well to create their 

own opinion about the patient. Purpose: To investigate patients' experience of 

bedsidehandover. Method: The study is a literature review and based on qualitative and 

quantitative articles. Results: Patients experience is that bedsidehandover is a good 

method, because they can contribute with important information. It is positive for the 

patiens that they can correct the nurses if they misunderstanding or misinterpretation. 

Communication is an essential part, and the information must be adapted to each 

individual. This method promotes patient participation and the person-centered care. 

Conclusion: The conclusions is that bedsidehandover is a good method to make the patient 

involved and avoid misunderstandings in reporting between the nurses. It also increases the 

person-centered care and give patients safer care. 
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INLEDNING 

Rapportering mellan vårdpersonal inom hälso- och sjukvården är en del av det dagliga 

arbetet för sjuksköterskan. Rapporter där patienten utesluts är ett komplex förlopp och 

innebär en risk för patienten som kan leda till felbehandling eller vårdskada. Det finns flera 

sätt att rapportera på , ett av dem är bedsiderapportering. Den sker vid patientens sida för 

att de själva ska ges möjlighet att komplettera med sin upplevelse. Rapporten har fått 

mycket positiv respons från sjuksköterskor som beskriver bedsiderapportering som en bra 

metod för att skapa sig en egen uppfattning om patienten. Patienters delaktighet och 

upplevelser av vården är en viktig del för sjuksköterskan att ta hänsyn till och reflektera 

över för att kunna förbättra och utveckla vården, därför bör detta område studeras och 

undersökas mer. 

BAKGRUND 

Bedsiderapportering och rapporteringsmodeller 

De senaste deceniet har intresset för patientsäkerhet ökat. Detta har lett till att mer 

forskning utförs på området kring olika rapporteringsmetoder och hur den kan utföras 

bättre och säkrare ( Brach-Zahavy, Goldblatt & Maizel, 2015) Rapportering vid 

sängkanten kallas bedsiderapportering och är en rapporteringsmodell som skapades för att 

förbättra överlämningsprocessen mellan sjuksköterskor vid exempelvis ett skiftbyte. Syftet 

med modellen var att den skulle leda till säkrare vård och högre kvalitet (Kerr, Lu & Mc 

Kinlay, 2013). 

 

Rapporter mellan vårdpersonal är en komplicerad process där sjuksköterskan oftast 

ansvarar för att beskriva och förmedla patientens vårdsituation till sina kollegor. Idag finns 

det olika metoder att rapportera mellan arbetspassen och kollegor. Den mest traditionella 

metoden att rapportera på är metoden som sker mellan vårdpersonal ansikte mot ansikte, 

där patienten utesluts helt från att delta. Rapporten utförs oftast på en expedition eller annat 

privat rum för vårdpersonal. Rapporter där patienten utesluts innebär en risk, brister som 

kan uppstå är exempelvis avsaknad av information och missuppfattningar mellan 

vårdpersonal, vilket kan leda till felbehandling eller vårdskada. Brister som upplevs av 

vårdpersonal i överrapportering är information som är ofullständig, felaktig och/eller 

förvirrande (Mukhopadhyay et al., 2014). 

 

Andra metoder som används vid rapportering är skriftliga, läsrapporter ur journaler eller 

bedsiderapportering (Sherman, Sand-jeckiin & Johnson, 2013). Sjuksköterskor anser att 

rapportering om patienter bör vara strukturerade, detaljerade och omfattande. Samtidigt vill 

de informeras om den medicinska diagnosen, nuvarande status och planen för fortsatt 

behandling. I praktiken vill de som tar emot rapporten att den skall vara kortfattad. 

Viktigast i rapporten är patientens nuvarande status och om något atypiskt inträffat under 

skiftet (Brach-Zahavy, Goldblatt & Maizel, 2015). Journaler och en bra förd 
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omvårdnadsdokumentation är ett värdefullt och viktigt instrument när det handlar om 

kunskapsförmedling och kunskapsutbyte mellan sjuksköterskor. Patientjournalen som 

innehåller all viktig information om patientens vård, ska garantera säkerhet och kontinuitet 

genom att vården planeras individuellt. Dokumentationen är även ett underlag vid 

uppföljning av vårdens kvalitet och resultat (Kihlgren, 2009).  

 

Sjuksköterskans roll och upplevelser av bedsiderapportering 

Att vara sjuksköterska innebär att ha många förväntningar på sig. Sjuksköterskan styrs av 

professionella värderingar i sitt sätt att tänka och åtgärda. Tron på autonomi, integritet, 

valmöjlighet, medkänsla och engagemang är något som sjuksköterskan hanterar varje dag i 

sin yrkesroll. Vårdteamet spelar en viktig roll för hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan 

fungerar som en länk mellan kollegor och är både samordnare och ledare. De uttrycker att 

de måste vara flexibla och samarbeta bra med övrig vårdpersonal (Furåker, 2008). Effektiv 

kommunikation mellan vårdpersonal är nyckeln till en god kvalitet på vården. Den 

traditionella överrapporteringen som sker ansikte mot ansikte har en tendens att bli orimligt 

lång och irrelevant information kan uppkomma. Genom bedsiderapportering får 

sjuksköterskan möjlighet till en förbättrad noggrannhet och personcentrerad vård. 

Informationen förbättrades genom bedsiderapportering och den irrelevanta informationen 

föll bort från rapporten mellan sjuksköterskor (Chaboyer, McMurray & Wallis, 2010). 

Bedsiderapportering beskrivs ofta som en bra modell, en fördel som beskrivs är förbättrat 

lagarbetet bland sjuksköterskor. Sjuksköterskor upplevde att de fick mer information om 

patienter på ett effektivt och snabbare sätt än vid annan rapporteringsmetod och en bättre 

möjlighet att prioritera sitt arbete (Sherman et al., 2013). Sjuksköterskor beskriver 

bedsiderapportering som en bra metod för att få en direkt uppfattning om patienten. 

Metoden gör det möjligt att se patienten, höra patientens egna åsikter, undersöka patienten 

och bedöma lukt, som också är en viktigt aspekt att ta hänsyn till i bedömandet av 

patientens tillstånd. Sjuksköterskor anser att bedsiderapportering ger dem ett ansikte på 

patienten och på så vis var det enklare att minnas informationen de fick (Brach- Zahvy et 

al., 2015). De beskriver också att det är positivt att patienterna kan rätta sjuksköterskan om 

något de sa inte var korrekt och att patienterna kunde komma in i samtalet och berätta om 

sitt tillstånd. Trots att metoden ger utrymme för patienten att delta i rapporten ansåg flera 

sjuksköterskor att patienterna i många fall är passiva. En annan negativ aspekt från 

sjuksköterska var att patienterna ofta avbryter och bromsar upp rapporten (Bruton, Norton, 

Smyth, Ward & Day, 2016). 

  

Patientens delaktighet i vården 

Ordet delaktighet har sitt ursprung ifrån ordet delta. Ordet kan ses i samband med 

inblandning, medverkan och engagemang. Patientdelaktighet betyder att patienten är med 

och aktivt deltar i beslut kring sin egen vård och behandling (Eldh, 2009). Dagens 

mediabevakning inom hälso- och sjukvårdsfrågor har gett patienter möjlighet att ta del av 

information. Informationen har gett patienterna kunskap som påverkat deras 

beslutsfattande och självbestämmande när det gäller att ta beslut i vården (Robinson, 

Callister, Berry & Dearind, 2008). Kerr et al. (2013) förordar att patientens önskemål om 
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att delta i beslutsfattande vård bör beaktas och skall tas ställning till hos varje individ. 

Bedsiderapportering ger patienten en möjlighet att delta i informationsutbytet och på så vis 

påverka sin egen vård. Denna typ av rapportering förbättrar även den individuella vården 

och ger stöd för patientens deltagande (a.a). Delaktighet främjar individens autonomi och 

betraktas som en primär förutsättning för en god vård och definieras som patientens 

medverkan i de beslut som påverkar dennes vård (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2008). Vården 

skall genomföras i samförstånd och med hänsyn till patienten. Samverkan med patienten 

kan bidra till att målet med vården uppnås (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Det är vårdpersonalens uppgift att skapa bra förutsättningar och delaktighet för patienten. 

God kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patienter är avgörande för att skapa 

trygghet. Information är en förutsättning för att patienten skall kunna delta i besluten kring 

sin vård och behandling. Den kan ges muntligt eller skriftligt och bör alltid vara 

individanpassad så att den förstås korrekt och patienten kan ta ställning utefter den. 

Informationen kan också omvandlas till kunskap för att få en större förståelse och för att 

kunna delta mer aktivt i besluten kring sin vård och behandling (Eldh, 2009). För 

möjligheter till gynnsam vård måste vårdpersonal besitta adekvat kunskap, förståelse och 

leva sig in i hur det är att vara patient. Sjuksköterskans förståelse för individens livsvärld 

gör det möjligt för patienten att vara delaktig. Livsvärld innefattar sjukdom, hälsa, lidande 

och tidigare erfarenheter inom vården. Vårdpersonal kan med hjälp av förståelse för dessa 

faktorer hjälpa och stärka individens process till delaktighet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

För att på bästa sätt hjälpa patienter i vården krävs det att sjuksköterskor är insatta i hur 

olika sjukdomar och tillstånd kan påverka patienters upplevelser av mening och 

sammanhang, vilket är individuellt för varje individ. Vid bedsiderapportering sker 

informationsutbytet mellan vårdpersonal i samverkan med patienten, vilket gör att 

delaktigheten kan förbättras. När en patient aktivt deltar i beslut påverkas deras möjlighet 

att skapa en ömsesidig förståelse mellan vårdpersonal och patient (Eldh et al., 2008). 

Genom att lyssna på varje berättelse kan sjuksköterskan skapa sig en uppfattning om vad 

som är meningsfullt för varje enskild individ och hur patienten upplever sin livsvärld. För 

att en patient ska uppleva delaktighet i vården krävs det att sjuksköterskan har en förståelse 

för patienten. Det räcker inte enbart med att patientienten är delaktig i informationen. 

Gemensamt för allt vårdande är följsamhet och öppenhet för individens eget 

livssammanhang (Dahlberg, 2014). 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär att patienten och ibland anhöriga tillsammans med 

vårdpersonalen planerar och genomför en plan för den vård och behandling som behövs. 

Ett gott samarbete mellan patienten och sjuksköterskan uppnås endast om vårdgivaren ser 

patienten som en jämlik individ som har kunskapen om att leva med sjukdomen. Patienten 

ska inte ses som underlägsen eller okunnig, först då kan optimal vård tillhandahållas. 

Patienten är proffs i kunnandet om sig själv och vårdpersonalen är proffs i sin yrkesroll 

(Hedman, 2013). Den centrala delen i vården är att patienten har en egen vilja, behov och 

olika förmågor. Förhållningssättet som skall beaktas är att vara lyhörd för patientens 

berättelse och att bli medveten om individens vilja, motiv och resurser. Genom att ställa 

öppna frågor kan en berättelse växa fram. Ofta behöver vissa saker klargöras från 
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berättelsen, vårdpersonalen måste ställa ytterligare frågor och sedan analysera berättelsen 

igen (Ekman, Norberg & Swedberg, 2011). Personcentrerad vård främjar individens 

tillfredsställelse och uppmuntrar följsamhet som i slutändan förbättrar patientens tillstånd. 

Fokus för personcentrerad vård är att möta patientens behov och sätta patienten i centrum 

(Robinson et al., 2008). 

Vårdande möten 

Dahlberg och Segersten, (2013) beskriver att vårdtiden kan sträcka sig från några timmar 

till flera år, oavsett utsträckning så skapas relationer och vårdande möten uppstår. Ett 

vårdande möte sker mellan vårdpersonal och patient, det handlar om att stödja individens 

hälsoprocess. Under ett vårdande möte kan en personlig berättelse växa fram och den 

individuella hälsosituationen kan få stöd. Det vårdande mötet sker när personer möts 

ansikte mot ansikte och får ögonkontakt med varandra. Genom ögonkontakt kan patienten 

uppleva en säkrare och närmare kontakt men även påverkas negativt när vårdpersonalen 

har bråttom eller verkar oengagerade (a.a). Vid bedsiderapportering sker ett möte mellan 

sjuksköterska och patient kontinuerligt. Under informationsutbytet diskuteras och 

reflekteras det över diagnoser och plan för fortsatta vård (Brach- Zahvy et al., 2015). 

Wiklund (2011) beskriver att relationen mellan vårdpersonal och patient präglas av en 

gemensam anknytning där båda parter ger av sig själva med utgångspunkt i patientens 

behov, vårdpersonal bekräftar patientens sårbarhet, lidande samt ger tröst och stöd. 

Sekretess och tystnadsplikt 

Offentlighet- och sekretesslagen innebär att den offentliga verksamheten inte får lämna 

vidare uppgifter om en patient. För samtliga vårdgivare gäller patientsäkerhetslagen och 

tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får lämna vidare uppgifter till obehöriga. 

Patientjournalerna innefattas av sekretess, vilket betyder att det bara är den person som 

vårdar patienten som enligt lag får läsa journalen. Offentlighet- och sekretesslagen finns 

för att skydda patientens integritet och för att det ska finnas ett förtroende för hälso- och 

sjukvården (Socialstyrelsen, 2012). Sekretessen innefattar inte bara de uppgifter som är 

dokumenterade utan alla uppgifter som är personliga. Sekretess och tystnadsplikt gäller för 

alla som arbetar inom vården oavsett om arbetsuppgifterna är administrativa eller innebär 

att vårda patienten. När en anställning upphör fortsätter sekretessen att gälla. 

Tystnadsplikten gäller även studenter som har sin praktik inom vården. Patienten har alltid 

rätt att ta del av sin information eller sina journaler (Öhrn, 2009).  Det är sjuksköterskans 

ansvar att sekretessen och tystnadsplikten följs. Sjuksköterskor tillämpar olika strategier 

för att behålla den. De olika strategierna är bland annat att de försöker att tala tyst eller ta 

ut patienten till ett annat rum när känslig information skall ges (Kerr et al., 2013). 

PROBLEMFORMULERING 

Rapportering är en del av sjuksköterskans ansvar och består av information kring 

patientens tillstånd och behandling. Vanligtvis sker den mellan vårdpersonal i ett privat 

rum där patienten helt utesluts och delaktigheten därmed uteblir. Motsatsen till detta är 
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bedsiderapportering där patienten är en central del av informationsutbytet. Sjuksköterskor 

upplever att rapportering tillsammans med patienter blir både mer effektiv och positiv för 

det vårdande mötet. Det har visat sig att bedsiderapportering kan minska felaktig 

informationen som rapporteras mellan sjuksköterskor. Författarna vill med denna 

litteraturstudie undersöka patienternas upplevelser av raporteringsmodellen. Upplevelserna 

bör lyftas fram för att förbättra patienternas delaktighet samt den personcentrerade vården. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av bedsiderapportering. 
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METOD 

Metoden som användes var en litteraturstudie enligt Friberg (2012). Metoden ansågs vara 

överskådlig, ändamålsenlig och stärka trovärdigheten. Trovärdigheten stärks av att flera 

patienters upplevelser ingått i vår litteraturstudie. Genomgången av artiklarna var en viktig 

del i vår litteraturstudie för att samla ny information och för att stärka den information som 

redan fanns framtagen. Författarna har använt både kvalitativa och kvantitativa studier, i 

kombination med varandra ansågs de ge en omfattande översikt i sökandet av patienters 

upplevelser av bedsiderapportering.  

Urval 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att artiklarna baserades på patientens 

upplevelse av bedsiderapportering och att de svarade mot studiens syfte. Artiklarna skulle 

vara granskade enligt peer review. Peer review innebär att flera sakkunniga har granskat 

artikeln innan den blivit publicerad (Friberg, 2012). Artiklar som inte uppnådde fullvärdig 

kvalitet exkluderades från litteraturstudien. Artiklar som utgick från andra perspektiv än 

patientens och var äldre än 1997 exkluderades för att få fram relevant forskning. Artiklar 

som innehöll fler perspektiv än patientens inkluderades om patientperspektivet var ett av 

dem. Informanternas kön, ålder och nationalitet ansågs irrelevant för denna studie för att 

kunna undersöka fenomenet ur ett bredare perspektiv. För att bedöma artiklarnas kvalitet 

användes Fribergs granskningsmall (2012), se bilaga 1. 

Datainsamling 

Artiklarna har sökts systematiskt via databaserna CINAHL och Pubmed. CINAHL och 

Pubmed är inriktade på omvårdnadsforskning, vilket är passande till litteraturstudiens 

syfte. Trunkering tillämpades, för att få med alla sökordens böjning och inte missa artiklar. 

Boolesk sökologi användes för att koppla samman sökorden, de som användes var AND 

och OR. När ett AND eller OR skrivs mellan två ord kopplas dessa ord samman och 

sökningen handlar då om båda sökorden. Sökorden valdes för att få fram relevanta artiklar 

som besvarade studiens syfte. De som användes var, bedside, handover, patient, handoff, 

important och interactions. Sökningen resulterade i fjorton artiklar, tre kvantitativa, tio 

kvalitativa och en blandad, se bilaga 2 och 3. 

 

Analys 

Vid en innebördsanalys enligt Dahlberg (2014) skall artiklarna läsas som en helhet ett 

flertal gånger för att förstå och finna relevant innebörd till syftet. Artiklar ska analyserats 

med öppenhet och följsamhet för att få fram fenomen av patienters upplevelser av 

bedsiderapportering. Texten analyseras och delar av artiklarna tas ut och bearbetas som 

sedan sorteras in i olika teman. Teman skall vara utformade efter innebörd som har samma 
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betydelse. Innebörden bearbetas och sätts ihop till teman som skapar en ny helhet som 

utgör resultatet. De olika temana belyser likheter och skillnader (a.a). Alla artiklar 

numrerades för att kunna skilja dem åt. De lästes ett flertal gånger för att sedan kunna 

sammanställas. Texten färgmarkerades för att kunna bearbetas och finna liknande 

innebörder i de olika artiklarna. Varje tema fick en egen färg och ur de olika färgkoderna 

bildades det nya teman, som ligger till grund för denna studies resultat. Från början 

framkom 17 olika innebörder som sorterades och bearbetades för att finna likheter och 

skillnader för att till sist slås samman för att bilda fem teman.   

Etiska överväganden 

Forskningsetik handlar om de etiska överväganden som genomförs under ett vetenskapligt 

arbete. De etiska begrepp som är viktiga att beakta i alla forskningsstudier är att undvika 

att människor utnyttjas, skadas eller såras. Enligt Kjellström (2013) ska deltagare i 

forskning bjudas in och det ska ske frivilligt, alternativ om att avstå måste alltid informeras 

om. Personer som deltar i olika forskningsprojekt skall ha rätt till integritet och samtycke. 

Deltagarna ska närsomhelst under studien ges möjlighet att dra tillbaka sitt samtycke och 

avsluta sin medverkan i forskningen. En annan viktig aspekt i en litteraturstudie är 

oredlighet. Med detta menas att en person avsiktligt vilseleder och förvränger vetenskapligt 

arbete. Det kan exempelvis vara att data och resultat förfalskats eller plagierats, alternativt 

att det medvetet gjorts tolkningsfel och förvrängningar av texter (a.a). Alla artiklar som 

inkluderades i litteraturöversikten har ett etiskt tillstånd eller etiskt resonemang. I denna 

litteraturstudie har författarna strävat efter att vara följsamma till texten och inte förvränga 

dess grundbudskap. Texten har inte heller förfalskats eller plagierats. På grund av att 

utvalda artiklar redan är publicerade och har etiska tillstånd behövdes inget etiskt tillstånd 

för denna litteraturstudie.   
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RESULTAT 

Genom analys och insamling av datamaterial har fem teman framkommit. De belyser 

patienters upplevelse av bedsiderapportering. Dessa teman är Att vara en del av 

informationsutbytet, Att mötet förbättras , Patienters Upplevelser av integritet, Att känna 

sig delaktig, Att känna sig som ett subjekt. 

 

 

Tabell 1. Översikt av teman. 

Artiklar Att vara en del av 

informationsutbytet. 

Att mötet 

förbättras 

Patienters 

Upplevelser av 

integritet 

Att känna 

sig 

delaktig 

Att känna 

sig som ett 

subjekt 

1 X 
  

X X 

2 
 

X 
   

3 
   

X 
 

4 X 
    

5 
 

X X X 
 

6 X X 
 

X X 

7 
 

X 
 

X 
 

8 X X 
  

X 

9 X 
 

X X X 

10 
 

X X X 
 

11 
   

X 
 

12 
 

X X X X 

13 
   

X X 

14 X X X X X 
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Att vara en del av informationsutbytet 

Vid traditionell rapportering visade det sig att patienter upplevde att de inte alltid var 

välinformerade om deras tillstånd och vårdplan (Whitty, Spinkins, Bucknall, Tobiano & 

Chaboyer, 2016; Lu, Kerr & McKinlay, 2014). Patienternas egna upplevelser var att de 

bidrog med viktig information under bedsiderapporteringen samt utvecklade och 

korrigerade felaktiga påståenden från vårdpersonalens sida, vilket ledde till minskad 

felaktig information (Lu et.al, 2014; Herbs, Friesen & Sterony, 2013; Kerr, McKay, Klim, 

Kelly, McCann,  2014). 

 

Under bedsiderapportering gavs patienter möjlighet att få ta del av viktig information, 

många önskade mer information för att känna sig tryggare. Om patienten fått ytterligare 

symtom kunde han eller hon berätta eller förtydliga sina symtom för sjuksköterskan under 

bedsiderapporteringen. Rapporten fungerade även som en avstämning, för att undvika att 

viktig information inte förlorades (Lu et al., 2014). Att få möjligheten att delta vid 

överlämningen från en sjuksköterska till en annan gav patienten en försäkran om att all 

relevant information om dennes tillstånd fördes vidare till den sjuksköterska som hade 

fortsatt ansvar för honom eller henne (Lupieria, Creattib & Palesea, 2016). Patienter 

upplevde sig lugnare när sjuksköterskor närvarade vid deras sida under rapporteringen, då 

visste patienten att sjuksköterskan hade rätt information och därmed kunde ge patienten 

bästa möjliga vård (Kerr et al., 2014). 

 

Enligt Ford, Heyman & Chapman, (2014) upplevde patienterna sig mer positiva till 

bedsiderapporteringen desto fler gånger de deltagit, de tyckte även att de hade rätt till att 

höra vad som sades om dem (a.a). Genom rapporten delges patienten den information som 

de har rätt till. Möjligheten att följa en vårdplan värderades högt av patienterna. Vid denna 

sortens rapport behöver patienten inte fråga efter information, som exempelvis provsvar, 

då det framkommer som en naturlig del vid överlämnandet mellan sjuksköterskorna 

(Bradley & Mott, 2014).  

Att mötet förbättras 

Patienters upplevelser av bedsiderapportering var att de behandlades på ett förtroendefullt 

sätt och med respekt. De såg metoden som en möjlighet för interaktion, även om några 

önskade vara mer passiva. Rapporten uppfattades av patienterna som ett verktyg för att 

främja korrekt kommunikation (McMurray et al., 2011; Kerr et al., 2014). 

Bedsiderapporteringen gjorde det möjligt för patienten att genom mötena förvissa sig om 

sjuksköterskans kompetens, vilket ger trygghet, förtroende och tillit till sjuksköterskan. 

Patienter ansåg att sjuksköterskor var vänliga, noggranna och duktiga på att 

uppmärksamma deras behov, de kände sig därför bekväma med sjuksköterskors omsorg. 

Det var uppskattat att sjuksköterskor närvarade under processen att dela information vid 

sängkanten. Många patienter upplevde att de fick en bättre kontakt med sjuksköterskan, 

eftersom metoden innebär att de möts kontinuerligt vid varje skiftbyte (Lupieria et al., 

2016). Patienter föredrog att två sjuksköterskor närvarade vid överrapporteringen, en som 

lämnade och en som tog emot informationen (Whitty et al., 2016). Många upplevde också 

att det var trevligt när sjuksköterskan spenderade några minuter hos dem, vilket fick dem 

att känna sig sedda samtidigt som de fick ett ansikte på personen som tog hand om dem 
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(Greaves, 1999; Whitty et al., 2016). De beskrev mötet med ansvarig sjuksköterska som 

viktigt, dels för att skapa en god kontakt men även för att patienten skulle känna sig trygg 

och säker. Kontakten mellan patient och sjuksköterska kan påverkas negativt om patienten 

mister förtroendet till sjuksköterskan. Patienters tidigare vårderfarenheter kan också 

påverka samt kulturell bakgrund eller brister i kommunikation mellan patient och 

sjuksköterska (Cahill, 1997). Under bedsiderapportering ges det möjlighet att ställa frågor, 

vilket är viktigt för att patienten ska känna trygghet (Jeff et al., 2014).  

 

Patienterna upplevde att det var positivt när anhöriga fick delta under rapporten och hjälpa 

till att förmedla information som patienten själv hade svårt att framföra. Detta 

tillvägagångssätt ökade förtroendet hos både patienterna och de anhöriga gentemot 

vårdpersonalen och vårdkedjan. Vissa beskrev att de själva hade svårt att framföra 

informationen om sitt tillstånd men med hjälp av anhöriga fick sjuksköterskan den rätta 

informationen och kunde utgå ifrån den.  Patienterna upplevde också att det var bra att 

anhöriga var engagerade för när de inte mådde bra kunde anhöriga lyssna och ställa frågor 

i patientens ställe (Kerr et al., 2014). 

 

Patienters upplevelser av integritet 

Patienterna hade olika uppfattningar om sekretessen, vissa upplevde att sekretessen följdes 

medan andra upplevde brister som kunde påverka dem negativt. Integriteten och 

sekretessen är för patienten en mycket viktig del av sjukhusvistelsen och 

överrapporteringen. De som upplevde att sekretessen följdes poängterade att deras 

integritet inte blev äventyrad vid bedsiderapporteringen på grund av att alla var i samma 

situation och de trodde inte att de övriga patienterna brydde sig så mycket om vad som 

sades hos övriga personer i rummet. Integriteten behölls genom att sjuksköterskan pratade 

mjukt med patienten istället för om patienten som hellre ville lyssna på sin rapport än att 

sjuksköterskan följde sekretessen (Lupieria et al., 2016). Whitty et al. (2016)  beskrev 

också att sjuksköterskan lämnade känslig information diskret till patienten vid sängkanten, 

vissa gånger överlämnades informationen i ett privatrum för att inte inkräkta på sekretess 

och integritet (a.a). Trots att bedsiderapportering i ett flerbäddsrum innebär att ta del av 

övriga patienters rapporter upplevde en del patienter att det inte gjorde något, då de ändå 

pratade med varandra och kände till varandras sjukdomstillstånd (Greaves, 1999). 

 

Vissa patienter upplevde ingen oro över att hälsorelaterad information togs upp och 

diskuterades vid sängkanten. Däremot ansåg de att känslig information som kunde utsätta 

dem för att bli behandlade annorlunda inte borde tas upp, framförallt sådant som skulle 

kunna påverka andra personers bemötande. Känslig information kan exempelvis vara 

sexualitet, religion och psykiska sjukdomar (Lu et al., 2014). Dock påpekade andra 

patienter att tystnadsplikten kan brista på ett flerbäddsrum (McMurray et al., 2011). Några 

patienter uppgav att de kände en viss oro för att sekretessen inte följdes eftersom 

medicinsk data är känslig information som bör skyddas (Lupieria et al., 2016). 
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Att känna sig delaktig 

Vid bedsiderapportering upplevde patienterna att de var mer delaktiga i sin vård. De hade 

även möjlighet att bidra till sin egen behandling genom att vara aktiva och själva förmedla 

information till vårdpersonalen under rapporten (Lu et al., 2014; Bradley & Mott, 2014; 

Spinks et al., 2015; Whitty et al., 2016; Herbs et al., 2013). Patienter upplevde att 

vårdpersonal bör undvika att prata i medicinska termer med varandra då det kan skapa 

förvirring och oro hos patienten. Medicinska termer som används av sjuksköterskor kan 

vara obegripliga, vilket gör att patienten inte blir delaktig i överlämnandet och missar 

viktig information på grund av att den inte ges på ett individanpassat sätt (Lupieria et al., 

2016). Genom att involveras i samarbetet med vårdpersonalen och arbeta tillsammans mot 

samma mål, kände patienterna sig mer delaktiga i vård och behandling. Samarbetet 

förstärkte delaktigheten och önskan om att ta del av mer information om sin sjukdom eller 

behandling, vilket ökade patientens förtroende för sjuksköterskan (Maxson, Derby, 

Wrobleski &. Foss, 2012). Patienter upplevde att ett gott bemötande från sjuksköterskan 

skapade trygghet och fick dem att känna sig välkomna och inbjudna till delaktighet. (Herbs 

et al., 2013). 

 

Vissa patienter ville inte delta aktivt under rapporten utan var istället passiva och lyssnade 

in vad som sades, på så sätt behövde de endast svara på eventuella frågor som ställdes till 

dem. Några patienter var passiva på grund av att de ansåg sig störa sjuksköterskan om de 

lade sig i rapporten (McMurray et al., 2011).  Vissa patienter var inte medvetna om att de 

fick lov att prata under rapporten och var därför inte delaktiga. Patienter upplevde att 

sjuksköterskors bemötande bidrog till deras deltagande (Herbs et al., 2013). En patient 

beskrev sig som blyg och att ha svårigheter att tala inför okända människor och hade därför 

svårt att delta i bedsiderapportering. Patienten upplevde att sjuksköterskan kunde läsa av 

detta och då tog på sig ansvaret att föra patientens talan inför skiftbytet, vilket gjorde 

patienten lättad och trygg i situationen. Patienters aktiva deltagande varierade beroende på 

sjukdomens grad. Även om majoriteten av patienterna ansåg att bedsiderapporteringen 

hade en positiv effekt på delaktigheten fanns det vissa som inte tog chansen att vara 

delaktiga, ibland på grund av att sjuksköterskan inte bjöd in dem (Lupieria et.al, 2014, 

McMurray et al.,  2011; Herbs et al., 2013). Patienter tyckte att det var  viktigt att 

sjuksköterskor bjöd in till samtal och ställde frågor för att de skulle kunna delta i samtalet 

(Whitty et al.,  2016; Lupieria et al., 2016). De flesta ville vara en del av den dagliga 

överlämningen medan andra föredrog att endast delta vid förändrat sjukdomstillstånd (Jeff 

et al., 2014). Patienter beskriver att de uppskattade att få kontroll över planeringen av 

vården, genom delaktighet kunde de framföra sina önskemål till sjuksköterskan. 

Delaktighet gav patienter kunskap om sin sjukdom och de kunde enkelt ställa frågor 

(Fletcher. Furney & Stern, 2007).  

Att känna sig som ett subjekt 

Under rapporten uppskattade patienterna att personalen såg dem som personer och att de 

tilltalades vid sitt namn och inte som ett sängnummer eller sjukdom (McMurray et al., 

2011; Lu et al., 2014, Bradley & Mott, 2014; Spinks et al., 2015; Whitty et al., 2016; Herbs 

et al., 2013). I flera fall uppmuntrades patienterna att själva berätta om sitt tillstånd, de 

upplevde då glädje över att få vara en del av rapporten genom att delge sin egen upplevelse 
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av sjukdomen (McMurray et al., 2011). Bradley och Mott, (2014), rapporterade att 

patienten upplevde att sjuksköterskan såg hela patienten under bedsiderapporteringen 

vilket även resulterade i ett personcentrerat förhållningssätt. 

 

Enligt Bradley och Mott, (2014) upplevde patienten att bedsiderapportering är en 

överlägsen metod när det gäller att få patienten att känna sig sedd och vara den centrala 

delen i vårdandet jämfört med den traditionella överrapporteringen som sker bakom 

stängda dörrar då patienten utesluts (a.a). Patienter ansåg bedsiderapporteringen vara en 

idealisk metod då de själva hade fullmakt och bidrog till minskade kommunikationsfel. De 

upplevde också att deras sjukhusvistelser förbättrades vid bedsiderapportering, detta tack 

vare den goda kommunikationen, förtroendet till vårdpersonalen och det individanpassade 

tillvägagångssättet (Lu et.al., 2014). 

 

Resultatsammanfattning 

Patienter ser bedsiderapporteringen till deras fördel då de själva kan bidra med viktig 

information. De ser det också som positivt att de kan korrigera sjuksköterskorna om de 

missuppfattat eller feltolkat informationen patienten lämnat. Kommunikation är en 

väsentlig del och informationen måste anpassas efter varje individ så att den blir förståelig 

och inte skapar onödig oro hos patienten. Metoden främjar patientens delaktighet och är 

personcentrerad genom att patienten har en central roll i överlämnandet mellan 

sjuksköterskorna. Resultatet visar också att patienten fick ett större förtroende för 

sjuksköterskan och att den kontinuerliga kontakten uppskattades. Det  visar också att det är 

viktigt att patienten blir bemött på ett bra sätt för att främja samarbetet med sjuksköterskan. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Problemformuleringen utgör en avgränsning och efter denna avgränsning hittas sökord 

som utgör litteraturstudiens grund (Friberg, 2010). Fördelar med litteraturstudier är att den 

nya studiens innehåll kommer innefatta flera olika forskningsstudier från olika länder där 

många patienters upplevelser är inkluderade. Nackdelar är andrahands informationen, att 

intervjuer om patienters upplevelser har genomförts och tolkats av annan forskare. 

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien är alla skrivna på engelska, vilket inte är 

författarnas modersmål. För att försäkra sig om att inga språkliga feltolkningar av 

artiklarna skett så lästes artiklarna ett flertal gånger, både enskilt och gemensamt av 

författarna. Hjälpmedel i form av översättningsprogram användes som ytterligare en 

säkerhet för att förhindra språkliga feltolkningar. 

F                           ) anser att det i en litteraturstudie är bra att använda sig av 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar, detta eftersom omvårdnadsforskningen innehåller 

dem båda, vilket på så sätt stärker litteraturstudien. Enligt Henricson (2012) stärks arbetets 

validitet/trovärdighet när sökning i flera databaser sker där omvårdnadsfokus finns. Detta 

ökar chansen att hitta relevanta artiklar (a.a). Databaser som användes var  pubmed och 

cinahl vilka är inriktade på omvårdnadsforskning. Författarna valde att inte ha några 

begränsningar av länder, kön och ålder på personerna som ingick i de olika studierna för att 

få fram ett så brett resultat som möjligt. Ett av målen med forskning är att resultatet som 

framkommer även ska vara giltligt utanför studien, vilket då kallas för överförbarhet. 

Överförbarhet innebär att kunskapen är giltig för alla människor, i alla tider och i alla 

situationer. 

Ett av målen med forskning är att resultatet som framkommer även ska vara giltligt utanför 

studien, vilket då kallas för överförbarhet. Överförbarhet innebär att kunskapen är giltig för 

alla människor, i alla tider och i alla situationer (Priebe & Landström, 2012). Artiklar som 

slutligen valdes att inkluderas i litteraturstudien är från Australien, Storbritannien, Italien 

och USA. Överförbarheten till Sverige kan ifrågasättas, men författarna anser ändå att 

resultatet går att överföra eftersom alla artiklar är från länder med antingen liknande 

levnadsvillkor eller sjukvårdssystem som i Sverige. Vi anser att det går att överföra till 

vissa vårdinstanser i sverige. Ingen av artiklarna tar upp om att olika sjukdomar kan hindra 

bedsiderapporteringens utförande. Författarna upplevde att det kan finnas svårigheter att 

genomfröra denna sorts rapport vid akutsjukdom, demenssjukdom eller där patienten har 

svårigheter att tala eller göra sig förstådda. Därav blir det svårigheter att föra över till alla 

vårdinstanser. 

 

F       å      ä                 ä  y        ä                          . A     ä  på       p 

                              å       ,   å   pp          j             ä                 å  

 å      . E              ä   ä          å       p       ä                       å    p  

           å           ä          y      y          å   ä        D       ,   14). 

F                             å      å                      å         j      . I        

                                     pp                            ä                 p    
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Ett flertal sökningar i olika databaser genomfördes, dock resulterade de flesta av träffarna i 

artiklar som redan använts. Författarna tog hjälp av Skövdes högskolas bibliotek för att få 

hjälp med sökningar och olika sökordskombinationer. Det gav ytterligare träffar genom att 

ett flertal nya artiklar hittades som kunde inkluderas i litteraturstudien. Artiklarna var 

relevanta till syftet och besvarade punkterna i granskningsmallen (Friberg, 2012).            

Resultatdiskussion 

Det är viktigt att uppmärksamma att bedsiderapportering har många fördelar. Resultatet 

visar att patienten blir mer delaktig jämförelsevis mot den traditionella 

överapporteringsmetoden. Patienten blir också  en central del av informationsutbytet. I 

många fall uppmuntras de till delaktighet och patienterna blev glada över att själva få 

berätta om sitt tillstånd. De upplevde att sjuksköterskan bjöd in dem till delaktighet när 

frågor ställdes. Enligt patientlagen skall sjukvården öppna upp för patientens delaktighet, 

självbestämmande och integritet, den skall även stärka och stödja patientens ställning (SFS 

2014:821). Bedsiderapportering kan bidra till att patientlagen följs. 

 

Patienter i förliggande studier föredrog bedsiderapportering framför den traditionella 

rapporteringen för att den innefattar sociala aspekter för patienten, de har möjlighet att veta 

vem som ansvarar för vården och de får möjlighet att diskutera sin vård med personalen. 

Detta styrks av Tidwell et al. (2011) som beskriver att patienter, deras familjer och 

sjuksköterskor upplever att bedsiderapporteringen ökar tillfredsställelse hos alla parter. 

Andra aspekter som framkom i studien var att sjuksköterskornas övertid minskades vid 

bedsiderapportering, vilket leder till att bedsiderapportering är mer kostnadseffektiv än 

andra rapporteringsmetoder. Annan forskning visar också att sjuksköterskor upplever 

bedsiderapportering som en bra rapporteringsmetod vid skiftbyten. Sjuksköterskor 

beskriver att bedisderapportering förbättrar kvaliteten av rapporten samt ökar den 

personcentreradevården (Chaboyer et al., 2010). Detta styrks också av Sherman et al. 

(2013) som beskriver att lagarbetet mellan sjuksköterskor förbättras, de får mer 

information på kortare tid och till följd av detta kunde deras dagliga arbete prioriteras 

bättre. 

 

Det framkom i resultatet att vissa patienter ansåg att sekretessen inte alltid följdes och att 

de hade olika åsikter om vilken betydelse det hade för deras integritet. Några patienter var 

rädda att behandlas annorlunda om sekretessen inte följdes och känslig information hördes 

av de andra patienterna. Andra patienter önskade hellre att få delta under rapporteringen, 
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de upplevde delaktigheten viktigare än att sekretessen följdes. Enligt Timonen och 

Sihvonen, (2000) upplevde vissa patienter att det var jobbigt när det fanns fler patienter i 

rummet under rapporteringen, även sjuksköterskor hade samma upplevelser. Enligt Kerr et 

al. (2013) hade sjuksköterskorna olika strategier för att försöka bevara sekretessen under 

bedsiderapporteringen, de uttrycker också en stor oro kring att sekretessen inte följs som 

den borde. De påpekar att det finns problem med att bibehålla sekretessen och de upplever 

att det inte känns bra att behöva viska eller ta ut någon i korridoren för att lämna besked 

som kan vara jobbiga för patienten. 

 

Förvånande är att patienterna inte kände samma starka oro som sjuksköterskorna, vilket 

kan bero på att sjuksköterskorna har lagen att följa. Vid bedsiderapportering kan 

sekretesslagen brytas då flera patienter vistas i samma rum under rapporterna. Att bryta 

mot sekretesslagen är tjänstefel för sjuksköterskan medans patientens oro endast 

framkommer om de blir illa behandlade. Offentlighet- och sekretesslagen finns för att 

skydda patientens integritet och för att det ska finnas ett förtroende för hälso- och 

sjukvården (Socialstyrelsen, 2012).  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterska och patient har olika uppfattning om hur delaktig 

patienten är. Deltagandet bland patienter kan bero på många olika saker, till exempel på 

grund av att sjuksköterskan inte bjöd in dem. Patienter ville att sjuksköterskan bjöd in till 

samtal och ställde frågor för att de skulle delta. De patienter som inte önskade delta under 

rapporteringen var istället passiva och lyssnade in vad som sades. De svarade endast på 

frågor som ställdes till dem. Vissa patienter kunde vara passiva på grund av att de ansåg 

sig störa sjuksköterskan om de lade sig i rapporten. Detta styrks av Burton et al. (2016) 

som beskriver att sjuksköterskan upplevde att patienterna ibland fördröjde och bromsade 

upp rapporten. Patienter beskriver att sjuksköterskor gav patienten utrymme att delta i 

rapporten men att vissa patienter ändå valde att avstå.  I resultatet framkom det att patienter 

inte deltog på grund av trötthet eller diffust formulerade frågor. Enligt Timonen och 

Sihvonens, (2000) studie så uppskattade 43% av patienterna att de deltog 

i bedsiderapporteringen, endast hälften av dem höll med om att sjuksköterskorna 

uppmuntrade dem till att delta.  

 

Denna litteraturstudies syfte var inte att undersöka anhörigas perspektiv, men det är ändå 

viktigt att belysa deras upplevelse av bedsiderapportering. Patienterna upplever att 

anhöriga kan påverka dem att bli mer delaktig i vården. Patienten fick en positiv 

upplevelse av att de anhöriga engagerade sig och kunde hjälpa patienten att förmedla den 

rätta informationen till sjuksköterskan även när patienten inte orkar prata. Det betonas i 

resultatet att patienten upplever att anhöriga får en möjlighet att få delta vid 

bedsiderapporteringen och kan hjälpa personen som är sjuk. Detta styrks av Tobiano, 

Chaboyer och McMurray, (2013) som beskriver att anhöriga upplever att rapporten blir 

noggrannare utförd samt att den familjecentrerade vården förbättras. 

 

Patienter i föreliggande studier upplevde att kommunikationen är en viktig del för att 

bedsiderapporteringen skall bli bra, under rapporten kan de korrigera eventuella 

felaktigheter och rapporten kunde uppfattas som ett verktyg för att främja 

kommunikationen under rapporten. Detta styrks av Burton et al. (2016) som påtalar att 

sjuksköterskan uppskattade när patienten korrigerade felaktig information. Johnson & 
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Cowin, (2013) beskriver att miljön för sjuksköterskor under bedsiderapportering bör vara 

lugn. Andra aspekter som är viktiga att ta hänsyn till är miljön under 

bedsiderapporteringen. Miljön bör vara lugn, hög ljudnivå kan innebära missförstånd. 

Sjuksköterskor upplevde att det kunde vara svårt att genomföra rapporten för att de ibland 

blev avbrutna av andra patienter i rummet. Avbrotten kan leda till att sjuksköterskorna 

missar viktiga frågeställningar samt mister sin koncentration. Lugna miljöer är viktiga för 

att det vårdande mötet ska förbli vårdande och undvika att missförstånd och 

kommunikationsfel uppstår mellan patient och sjuksköterska. 

 

O’C       & P    y,     1)                        å        pp  å              p       

med språket och förståelsen mellan sjuksköterskan och patienten. Tydlig och korrekt 

kommunikation är avgörande för att kunna ge god kvalitet på vården, det är också ett sätt 

att se patienten. Det styrks av resultatet som beskriver att patienter upplevde att det kunde 

uppstå missuppfattningar och skapa förvirring om sjuksköterskor eller annan vårdpersonal 

pratade i medicinska termer. 

 

Patienter i föreliggande studier upplevde att bedsiderapportering gav dem möjligheter att 

påverka och bidra med viktig information, de hade även möjlighet att korrigera det 

vårdpersonalen diskuterade. De upplevde också att de inte behövde fråga efter information, 

som exempelvis provsvar, det framkom som en naturlig del vid överlämnandet mellan 

sjuksköterskorna. Timonen och Sihvonen, (2000) styrker detta och beskriver att 

bedsiderapportering gav både sjuksköterskor och patienter en möjlighet till information. 

Sjuksköterskor tyckte att det var lättare att starta sina skift och samtidigt fick patienterna en 

möjlighet att påverka sin egen vård och patienter uppskattade att de fick information om 

sina framsteg. I en studie av Jangland, Gunningberg och Carlsson, (2009) som inte är 

utförd med hjälp av bedsiderapportering framkom att det vanligaste klagomålet inom 

sjukvården är otillräcklig information. I artikeln beskriver patienter att de inte får 

tillräckligt med information vid undersökningar eller när diagnoser ges. Vissa gånger var 

informationen även vilseledande. Brist på kontinuitet gjorde att patienterna kände sig 

osäkra när de fick information från flera olika läkare eller vårdpersonal (a.a). En slutsats är 

att bedsiderapportering främjar patienternas tillgång till information och kan göra 

patienterna mer nöjda med sin vårdtid. 

Konklusion 

De slutsatser som kan göras efter denna litteraturstudie är att bedsiderapportering är en bra 

metod för att göra patienten delaktig och att undvika fel vid rapporteringen mellan 

sjuksköterskorna. Den ökar också den personcentrerade vården och ger patienterna en 

säkrare vård. Anhörigas medverkan under rapporten upplevdes positivt av patienterna. De 

upplevde att anhöriga skapade  en trygghet och att mindre fel uppstod när både patienten 

och anhöriga var delaktiga under rapporten. Nackdelar med metoden var när sekretessen 

bröts och det togs upp känslig information om patienten, vilket kunde få andra patienter att 

ändra synsätt på dem. Om vårdpersonalen pratade med varandra i vårdtermer kunde det 

leda till oro eftersom termerna för patienten var både främmande och obegripliga. 
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet visar på att denna typen av överrapporteringmodell är gynsam för både 

sjuksköterska och patient. Den ökar patientens delaktighet som är en viktig aspekt i dagens 

vård och de lagar vi har idag. Denna sortens rapportering kan användas på flera olika 

vårdinstanser, dock kan det vara svårt att bibehålla sekretessen där flera patienter vårdas i 

samma rum. För att kunna tillämpa metoden i framtiden behövs det vidare överläggning 

om hur sjukvården säkrar patienters integritet och sekretess. I resultatet framkommer det 

både positiv och negativ kritik om bedsiderapportering och det är viktigt att ta ställning till 

båda för att i framtiden kunna utveckla överrapporteringen så den blir optimal för både 

sjuksköterskan och patienten. Det krävs mer forskning om patienternas upplevelse av 

bedsiderapporteringen samt en lösning på hur sekretessen bibehålls under denna typ av 

överrapportering.                               
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Artikel 1 

Författare Bradley, S. & Mott, S. 

Årtal 2014. 

Tidskrift Journal of Clinical Nursing. 

Titel Adopting a patient-centred approach: an investigation into the introduction of bedside 

handover to three rural hospitals. 

Syfte/perspektiv Syftet är att studera empiriskt processen och resultaten av bedsiderapportering mellan 

sjuksköterskor. 

Metod En blandad metod användes. Urvalet bestod av nio inneliggande patienter (fem kvinnor, 

fyra män) och fyrtioåtta självvalda inskrivna /registrerade vårdpersonal (fyrtiosju kvinnor, 

en man). Patient uppfattningar erhölls med användning av etnografiska samtal. Personalens 

uppfattning om patientmedverkan erhölls genom frågor rankade på en 7-gradig Likertskala 

och etnografiska intervjuer. 

Resultat Resultatet visade att patienter föredrog bedsiderapportering framför den traditionella 

rapporteringen. De viktigaste skillnaderna (som definieras av patienterna) är att 

bedsiderapporteringen innefattar sociala aspekter för patienten. Patienten har möjlighet att 

veta vem som ser efter dem och själva ingå i diskussionen i samband med sin vård. 

 

Artikel 2 

Författare Cahill, J. 

Årtal 1997. 

Tidskrift Journal of Clinical Nursing. 

Titel Patient´s perceptions of bedside handovers. 

Syfte/perspektiv Det övergripande syftet med studien var att 

fånga, beskriva och tillhandahålla en analys av patienters uppfattning av 

bedsiderapportering.  Belysa vad patienter upplever som bra respektive dåligt. 

Metod Kvalitativ metod. Förinspelade bandintervjuver genomfördes med 10 personer. 

Intervjuverna möjliggjorde undersökningen inom ämnet Bedsiderapportering. Man 

använde sig av öppna frågor för att minimera risken av förbestämda och korta svar, för att 

på så sätt få mer djupgående data. Inför varje intervju förklarades tillvägagångssättet, syftet 

med studien, antal medverkande. Deltagarna försäkrades om sekretess och informerades 

om att man när som helst under intervjun fick avbryta sitt deltagande utan att det på något 

sätt skulle innebära att man fick sämre behandling eller vård. 

Resultat Studien är en början av en mer omfattande studie, därför kan inga klara slutsatser 

fastställas. Det framkommer att Bedsiderrapportering är en fråga av stor beydelse, viktig 

för både patient och yrkesutövarens framtid. De flesta Patienter vill höra och förstå 

diskussionen mellan vårdperonalen under rapporteringen och bör därför ges möjlighet att 

delta. Det framkom även att det bland patienter fanns ett bristande intresse av att delta, 

några kände sig tvugna, att mot sin vilja inta en aktiv roll. Därför bör individuella behov 

och önskemål fastställas och respekteras. 
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Artikel 3 

Författare Fletcher, K., Furney, S. & Stern, D. 

Årtal 2007. 

Tidskrift Teaching and Learning in Medicine 

Titel Patients Speak: What's Really Important About Bedside Interactions With Physician 

Teams. 

Syfte/perspektiv Syftet var att göra en kvalitativ studie för att undersöka vad som är viktigt för patienterna 

vid bedsiderapportering. 

Metod 17 patienter intervjuvades, metoden  grounded theory användes för att analysera intervju 

transkripten. 

Resultat Det framkom viktiga aspekter av patient interaktioner. Det var viktigt för patienten att 

känna sig som en i teamet med personalen.  

 

Artikel 4 

Författare Ford, Y., Heyman, A., Chapman, Y. 

Årtal 2014 

Tidskrift Journal of nursing care quality 

Titel P       ’ P    p         B       H      

Syfte/perspektiv Syftet var att undersöka patienters upplevelser av bedsiderapporteing. 

Metod Enkätundersökningar genomfördes med 103 stycken  patienter. Rekrytering av patienter 

och datainsamling till undersökningen pågick mellan december 2011- juni 2013. För att 

analysera patienternas svar användes IBM:s statistiska program för samhällsvetenskap, 

version 20, Windows 25. Beskrivande statistik användes för att sammanfatta resultatet. 

Resultat Resultatet visar att bedsiderapportering har en positiv effekt på patientens uppfattning om 

säkerhet, förståelse och tillfredsställelse.  bedsiderapportering är även en effektiv 

rapporteringsmetod mellan sjuksköterskor vid skiftbyten. 
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Artikel 5 

Författare Greaves, C. 

Årtal 1999. 

Tidskrift Nursing Standard. 

Titel Patients´perceptions of bedside handover. 

Syfte/perspektiv Syftet var att beskriva patienters upplevelser av bedsiderapportering. 

Metod Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 4 stycken patienter, vilka var baserade på 

förbestämda frågor. Intervjuerna spelades in och transkriberades, därefter analyserades och 

kodades materialet. 

Resultat Resultatet visar att patienter vill vara mer delaktiga i planering kring sin vård. Patienters 

engagemang resulterade i ett snabbare tillfrisknande. 

 

Artikel 6 

Författare Herbs, A-M., Frisen, M-A & Speroni, K. 

Årtal 2013. 

Tidskrift International Journal for Human Caring. 

Titel Caring, connecting and communicating: reflections on developing a patient-centered 

bedside handoff. 

Syfte/perspektiv Syftet var att undersöka hur sjuksköterskans bemötande påverkade patientens upplevelse 

av bedsiderapportering. 

Metod Enkätfrågor delades ut till patienter i samband med bedsiderapportering. Frågorna 

handlade om patienters uppfattattning av metoden, om den uppskattattades, om patienter 

upplevde att de lärde sig mer om sina tillstånd och fortsatta vård och om de upplevde att 

bedsiderapporteringen gav mer engagemang. 

Resultat Patienter upplevde det positivt att de kontinuerligt uppdaterades med ny information och 

att informationsutbytet var lugnande för dem. 
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Artikel 7 

Författare Jeffs, L., Beswick, S., Ascott, A., Simpson, E., Caroso, R., Campbell, H., Irwin, T 

Årtal 2014 

Tidskrift Journal of nursing care quality 

Titel P       ’    w                             . 

Syfte/perspektiv Syftet var att undersöka patienters syn på bedsiderapportering. 

Metod Intervjuer genomfördes med 45  stycken patienter och pågick i ungefär 35 minuter. 

Intervjuerna var strukturerade med fyra frågor. Intervjuerna spelades in, transkriberades 

och materialet kodades till olika teman. 

Resultat Resultatet visar att patienter upplevde många fördelar med bedsiderapportering. Patienter 

beskriver bland annat att de fick en närmare kontakt med sjuksköterskan eftersom de sågs 

kontinuerligt under dagen samt var positiva till att de kunde vara delaktiga under 

rapporten. 

 

Artikel 8 

Författare Kerr, D., McKay, K., Klim, S., Kelly, A-M., McCann, T. 

Årtal 2014 

Tidskrift Journal of Clinical Nursing 

Titel Attitudes of emergency department patients about handover at the bedside. 

Syfte/perspektiv Syftet är att undersöka patienters perspektiv på bedsiderapportering på en akutmottagning. 

Metod Sjuksköterskor utförde Semi-strukturerade intervjuer,  30 patienter deltog efter att de 

medverkat vid bedsiderapportering. Data analyserades med hjälp av en tematisk 

innehållsanalys. 

Resultat Två huvudteman identifierades, det första var att patienter upplever att den individuella 

vården förbättras genom att delta i bedsiderapportering. Det andra var vikten av bibehållen 

integritet och sekretess under överlämnandet. Metoden gav patienten möjlighet att klargöra 

skillnader och komplettera rapporten med egen information, vilket värderades högt hos 

patienten. Patienter upplevde bedsiderapportering som en försäkran om sjuksköterskans 

kompetens. 
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Artikel 9 

Författare Lu S., Kerr D. & McKinlay L. 

Årtal 2014. 

Tidskrift International Journal of Nursing Practice. 

Titel B                       : P       ’  p      . 

Syfte/perspektiv Syftet är att undersöka patienters upplevelser av bedsiderapportering. 

Metod En deskriptiv kvalitativ studie genomfördes med 23 stycken patienter. Det kvalitativa 

paradigmet ger tillfälle att  få en förståelse för deltagare som har upplevt ett visst fenomen, 

som i detta fall var bedsiderapportering. 

Resultat Resultatet visar att patienter såg positivt på bedsiderapportering, metoden förbättrade både 

den personcentrerade vården samt läran om våra kroppar.  Informationsutbytet och 

kommunikationen kan bidra till att minimera negativa upplevelser, vilket på sikt förbättrar 

patientens erfarenhet av sjukhus. 

 

Artikel 10 

Författare Lupieria, G., Creattib, C. & Palesea, A 

Årtal 2016 

Tidskrift Intensive & Critical Care Nursing 

Titel Cardio-                  p       ’   p                                    : F             

a qualitative study 

Syfte/perspektiv Syftet var att beskriva hur postoperativa hjärt-thorax kirurgiska patienter upplever 

omvårdnad vid bedsiderapportering. 

Metod En beskrivande kvalitativ metod användes. 14 patienter deltog, kraven som ställdes för att 

få delta var att patienten skulle genomgått hjärt-thorax kirurgi samt deltagit vid minst två 

bedsiderapporterings tillfällen. 

Resultat Patienters upplevelser var att bedsiderapportering gav dem bättre kontroll över 

vårdsituationen. Metoden erbjöd patienten möjlighet till delaktighet vilket ökade patientens 

medvetenhet kring sin omvårdnad. 
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Artikel 11 

Författare Maxson, P., Derby, K.,  Wrobleski, D.  & Foss, D. 

Årtal 2012. 

Tidskrift Medsurg nurs. 

Titel Bedside Nurse- to-Nurse Handoff Promotes Patient Safety. 

Syfte/perspektiv Syftet var att: 1. Undersöka om bedsiderapportering ökar patient tillfredsställelsen och 

ökar patientens uppfattning 

av lagarbete. 2. Undersöka om bedsiderapportering ökar personalens nöjdhet med 

kommunikation och ansvarsskyldighet. 

Metod Studien var anordnad för både patient och personal inom sjukvården, olika 

undersökningsformulär delades ut beroende på vilken kategori de tillhörde. Totalt 60 

patienter deltog i studien, varav 30 stycken av dessa fick besvara frågor innan vården 

utfördes och resterande 30 stycken  patienter fick besvara frågorna efter vårdtillfället. All 

vårdpersonal som önskade delta i studien var inbjudna, 15 stycken sjuksköterskor valde att 

delta i undersökningen.  

Resultat Majoriteten av personalen var missnöjd med nuvarande rapportering vid skiftbyten, en 

statistisk förbättring visades uppnås efter genomförandet av bedside rapporteringen. En 

statistisk förbättring visade sig även bland patienterna, de uppskattade att de fick engagera 

sig i planen för sin fortsatta vård.  

 

Artikel 12 

Författare McMurray, A., Chaboyer, W., Wallis, M., Johnson, J. & Gehrke, T. 

Årtal 2011. 

Tidskrift Collegian. 

Titel Patients' perspectives of bedside nursing handover. 

Syfte/perspektiv Syftet var att undersöka patienters perspektiv av deltagandet i  bedsiderapportering. 

Metod En beskrivande studie genomfördes med 10 patienter som medverkat vid 

bedsiderapportering under sin sjukhusvistelse. Datan analyserades med hjälp av tematisk 

innehållsanalys. 

Resultat Fyra teman framkom ur analysen. 1. Patienter uppskattade delaktigheten i deras vård. 2.  

Patienter såg bedside rapporteringen som en möjlighet till att ändra eventuell felaktig 

information. 3. Några patienter föredrog att vara passiva  i överlämnandet. 4. De flesta 

patienter uppskattade samspelet mellan sjuksköterska och patient vid bedsiderrapportering. 
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Artikel 13 

Författare Spinks, J., Chaboyer, W.,  Bucknall, T.,  Tobiano, G. &  Whitty, J-A. 

Årtal 2015 

Tidskrift BMJ Open 

Titel Patient and nurse preferences for nurse handover—using preferences to inform policy: a 

discrete choice experiment protocol. 

Syfte/perspektiv Syftet var att identifiera viktiga aspekter i bedsiderapporteringen, likheter och skillnader 

mellan patient och sjuksköterskas uppfattning. Identifiera möjligheter för sjuksköterskor 

att lyckas involvera patienter i bedsiderapporteringen. 

Metod En DCE undersökning utformades som kunde användas till både patient och sjuksköterska, 

endast några mindre omformuleringar skiljde dem åt. 20 stycken informanter deltog i 

studien. Med denna metod lyckades en likvärdig jämförelse göras. 

Resultat Vissa Sjuksköterskor uttrycker sin oro kring integritet och sekretess vid överlämnandet av 

information vid bedsiderapportering. Även vissa patienter uttrycker att känsliga frågor som 

berör deras integritet och sekretess bör hanteras med försiktighet. Sjuksköterskor och  

Patienter har olika uppfattning om delaktighet. Vissa patienter upplevde sig inte delaktiga. 

Trots detta har ett antal tidigare studier rapporterats där motsattsen framkommit,  patienter 

har i dem känt sig mer delaktiga vid bedsiderapportering samt  sett fördelar med att aktivt 

vara involverade i överlämnandet. 

 

Artikel 14 

Författare Whitty, J-A., Spinkins, J., Bucknall, T., Tobiano, G. & Chaboyer, W. 

Årtal 2016 

Tidskrift BMJ Open 

Titel Patient and nurse preferences for implementation of bedside handover: Do they agree? 

Findings from a discrete choice experiment. 

Syfte/perspektiv Beskriva och jämföra patienter och sjuksköterskors upplevelser av bedsiderapportering. 

Metod Undersökning (DCE) genomfördes med både patienter och sjuksköterskor, för att få fram 

upplevelser av bedsiderapportering. Totalt var det  401 stycken informanter som deltog . 

DCE är en typ av undersökningsmetod där man ber deltagarna tänka sig in i olika scenarier 

som syftar till att efterlikna verkligheten. Man har sedan ett antal förbestämda 

svarsalternativ att  välja bland till varje scenarie, man väljer det man tycker passar bäst. 

Svarsalternativen var insorterade  i olika nivåer och gav olika betydelse. Datan 

analyserades med hjälp av en regressionsmodell som tolkade betydelsen av de olika 

nivåerna i svarsalternativen. 

Resultat 

 

Deltagarna som bestod av sjuksköterskor och patienter hade båda en positiv syn på 

bedsiderapporteringen. Resultatet visade att patienter ville bli Inbjudna till att 

delta,  att  två sjuksköterskor närvarade vid rapporten i stället för  hela vårdlaget. Patienter 

uttryckte en svag preferens för att känslig information överlämnas tyst vid sängkanten 

medans sjuksköterskor uttryckte en relativt stark preferens för överlämnandet av känslig 

information. 



 

 

 


